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A responsabilidade socioambiental corporativa é uma importante tendência na gestão
organizacional e os psicólogos estão contribuindo muito nesse sentido como indicam Macêdo,
Oliveira, Heloani e Cassiolato (2013). Desse modo as organizações são instadas a avaliar o
modo que utilizam e afetam o meio ambiente a fim de contribuírem para o desenvolvimento
sustentável (Dias, 2006; Faria, 2007; Tachizawa, 2007; Laville, 2009) e isso se traduz em
ações socioambientais. Para Nascimento, Lemos e Mello (2008) os gestores tem a “obrigação
de estabelecer diretrizes, tomar decisões e seguir rumos de ação que são importantes em
termos de valores e objetivos da sociedade” (p.183). Logo, as organizações podem incorporar
nas suas práticas os princípios do desenvolvimento sustentável.
O desenvolvimento é sustentável quando o crescimento econômico traz justiça e
oportunidades para todos os seres humanos do planeta, sem privilégio de algumas espécies,
sem destruir os recursos finitos e sem ultrapassar a capacidade de carga do sistema. “O
desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades das gerações presentes sem
comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem suas próprias necessidades”,
consoante o Relatório Brundtland (1987, citado por Câmara, 2009, p.78). Assim sendo,
Nascimento et al (2008) afirmam que responsabilidade socioambiental empresarial é o
conjunto

de

ações

socioambientais

desenvolvidas

por

uma

determinada empresa.... é a constituição de uma relação ética e
transparente da organização com sua cadeia de relações – as quais, por
sua vez, também são compostas de grupos de pessoas com seus
valores, identidades e inter-relações – em direção ao desenvolvimento
sustentável (p.46).

Dessa maneira as organizações estarão em consonância com os princípios divulgados
pela Cúpula Mundial de Desenvolvimento Sustentável (Dias, 2009) que ocorreu em 2002 em
Johanesburgo, a Rio +10, sobre a responsabilidade social empresarial que é “de contribuir ao
desenvolvimento econômico sustentável, trabalhando com os empregados, suas famílias, a
comunidade local e a sociedade em geral para melhorar sua qualidade de vida (p.154)”.
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As políticas de gestão das pessoas (Davel & Vergara, 2010) e as ações
socioambientais (Dias, 2006) traduzem o modo como às organizações investem na qualidade
de vida dos seus trabalhadores, dos familiares desses e da comunidade local. Essas ações
estão diretamente ligadas ao atendimento dos critérios da qualidade de vida no trabalho
(Cañete, 2004; Limongi-França, 2009), que são: condições de trabalho, integração social na
organização, constitucionalismo e relevância social do trabalho na vida.
O objetivo central desse estudo é identificar as ações socioambientais que as empresas
afirmam praticarem dentro e fora do seu espaço organizacional visando o cuidado e a
preservação do meio ambiente.
Este trabalho é um recorte da pesquisa intitulada “Psicologia e qualidade de vida no
trabalho: políticas de gestão de pessoas e ações socioambientais”, desenvolvida na
Universidade Estadual de Londrina, na área de psicologia organizacional e do trabalho. O
método é da pesquisa histórica e o enfoque é qualitativo (Minayo, 2011). A fonte empregada
é documental (Richardson, 2008), desse modo o corpus é constituído por dez exemplares da
Revista Exame da Editora Abril, especificamente a edição especial de “Você S/A”, que trata
das “melhores empresas para você trabalhar”. Os volumes analisados correspondem ao
período de 2000 a 2010, portanto totalizam 11 exemplares, considerando que o volume é
publicado anualmente, no final do primeiro semestre, somando ao todo 110 textos. A técnica
de análise de conteúdo foi empregada para categorizar e interpretar os dados (Bardin, 1979).
Os resultados indicam que nos anos 2000, 2002, 2005, 2007 e 2008 as “10 Melhores
Empresas” para se trabalhar não apresenta em seus perfis a indicação de desenvolvimento de
ações socioambientais. Embora não se verifique nos exemplares citados a menção às ações
socioambientais, não é possível concluir que as mesmas não as empreendem em seu dia a dia.
Entretanto, nos anos referentes a 2001, 2003, 2004, 2006, 2009 e 2010 há publicação
de ações socioambientais. Uma ação socioambiental é a coleta seletiva e reciclagem de
materiais. Assim, a Coelce, Companhia Energética do Ceará, afirma que
além de oferecer descontos na compra de geladeira por meio de
convênios com o varejo, a companhia adota outros programas, como
o cartão Eco-Coelce, reconhecido pela Organização das Nações
Unidas como uma iniciativa inovadora. Neste projeto, cada quilo de
embalagem reciclável recolhido em postos autorizados dá direito a
um desconto na conta de luz. Também tem o óleo ecológico vegetal
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isolante, à base de mamona, que está sendo desenvolvido em parceria
com a Universidade Federal do Ceará, para usar em equipamentos de
distribuição de energia (Revista, 2010, p.90).

Outra ação é a comercialização de resíduos recicláveis visando o auxílio financeiro a
funcionários e a comunidade com o dinheiro obtido, como vemos nas três empresas a seguir:
“há coleta e comercialização de embalagens de papelão para ajudar entidades carentes”, no
Grupo Zema sediado em Araxá, no alto do Parnaíba, composto por uma rede de lojas de
eletrodomésticos, concessionárias de veículos, autopeças, material de construção, posto de
combustível e empreendimentos imobiliários (Revista, 2001, p.46). A Serasa, empresa de
informações de crédito para negócios, cuja sede fica em São Paulo, tem “coleta seletiva de
lixo da comunidade vizinha.... O lixo é todo vendido e o dinheiro arrecadado volta em cestas
básicas para a própria comunidade” (Revista, 2006, p.69). Também a Zanzini, uma fábrica
de móveis do interior de São Paulo tem o “Projeto Reciclo, recolhe lixo junto à comunidade e
escolas e o dinheiro arrecadado vai para bolsas de estudo dos colaboradores” (Revista,
2004, p. 61).
Uma terceira ação socioambiental é a definição e divulgação de políticas que
favoreçam o cuidado e a preservação do meio ambiente. A Accor é um grupo francês e atua
em serviços e hotelaria. Declara ter uma “Carta Ambiental da Hotelaria que é um checklist de
recomendações como reciclagem de lixo e aproveitamento de água que todos hotéis da Accor
no mundo tem que seguir” (Revista, 2006, p.85). A Fras-le é fabricante de pastilhas e lonas
para freios, com sede em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e tem como medida política a
promoção de “um canal para que a comunidade alerte sobre ruídos e mau cheiro na região”,
possivelmente produzidos pela empresa (Revista, 2006, p.83).
A quarta ação identificada trata do uso de material reciclado nas atividades diárias da
empresa. A Redecard, empresa que processa operações financeiras de cartão de crédito e
débito, “só usa papel reciclado e faz doação do lixo gerado pela coleta seletiva” (Revista,
2004, p.53).
Investimentos para redução do consumo de energia elétrica e tratamento da água
utilizada no processo de produção é a quinta ação socioambiental identificada. A CPFL,
geradora e distribuidora de energia com sede em Campinas, tem “entre suas ações, a
substituição de eletrodomésticos antigos e instalação de aquecedores solares para clientes de
baixa renda” (Revista, 2009, p.94). Como a Arcelor Brasil, que reúne um conglomerado, a
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Companhia Siderúrgica Tubarão, a Vega do Sul e a Belgo-Mineira, afirma que “cerca de
90% da água usada é tratada e devolvida totalmente limpa e na mesma temperatura do rio”
(Revista, 2006, p.79).
Por fim, relatamos a sexta ação socioambiental indicada pelas empresas que optaram
pelo abastecimento dos veículos com álcool combustível entre outras ações. Como é o caso da
Eurofarma (Revista, 2010), companhia do setor farmacêutico, que
pensando

no

meio

ambiente,

implantou

uma

política

corporativa para consumo de combustíveis, criando um padrão
de consumo para que toda a frota de veículos priorize o uso do
álcool no abastecimento.... foi desenvolvida uma estação de
tratamento de efluentes, com capacidade para tratar 9000m
cúbicos por mês, além de existir campanhas como a da coleta
seletiva e a de descarte de baterias, por exemplo (p.86).
Conclui-se que essas ações demonstram que valores sustentáveis estão sendo
incorporados e comportamentos pró-ecológicos (Pato & Campos, 2011) são estimulados nas
organizações e por essas na comunidade que constitui o entorno da empresa. Sendo assim,
verifica-se uma tendência à adoção de ações socioambientais voltadas para o cuidado e a
preservação com o meio ambiente e isso contribui para o processo de conscientização
conforme propõe Freire (1980). O psicólogo poderá contribuir efetivamente por meio da
educação ambiental (Pedrini, 2007) junto aos trabalhadores e gestores das empresas, ainda
desvelando o processo de subjetivação implicada nos atos de consumir e descartar (Rodrigues
& Mansano, 2013) que todos nós estamos envolvidos.
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